แบบ บพช.๑
เลขที่รับ..................................................
วันที่.......เดือน.......................พ.ศ...........
ลงชื่อ....................................ผู้รับหนังสือ
สำหรับเจ้าหน้าที่

หนังสือแจ้งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน
วันที่..........เดือน....................พ.ศ..............
ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว).........................................................................อายุ...............ปี สัญชาติ.....................
หมายเลขประจำตัวประชาชน/ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว.........................................อยู่บ้านเลขที่..............หมู่ที่............
ตรอก/ซอย..............ถนน....................ตำบล/แขวง........................อำเภอ/เขต.............................จังหวัด.............................
ในฐานะ.........................................ของบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด...........................................................................................
ตั้งอยู่เลขที่...........................หมู่ที่...........ตรอก/ซอย.........................................ถนน.............................................................
ตำบล/แขวง......................................อำเภอ/เขต...............................................จังหวัด.........................................................
รหัสไปรษณีย์.......................โทรศัพท์................................ โทรสาร..................................อีเมล............................................
ตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท.......................................................................................................
ทะเบียนเลขที่.............................................................และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่..........เดือน.....................พ.ศ.............
ซึ่งเป็นเจ้าของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมชื่อ....................................................................TSIC-ID.............................
ตั้งอยู่ตามแผนที่แนบท้ายหนังสือนี้ เลขที่.......................หมู่ที่........................ตรอก/ซอย....................................................
ถนน..................................................ตำบล/แขวง.................................................อำเภอ/เขต..............................................
จังหวัด.........................................รหัสไปรษณีย์.....................โทรศัพท์.....................................โทรสาร................................
ขอแจ้งการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประจำโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมของผู้ได้รับการแต่งตั้งต่ อ
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ดังนี้
๑. ขอแจ้งว่า(นาย/นาง/นางสาว)...........................................................................................อายุ.......................ปี
สัญชาติ.........................หมายเลขประจำตัวประชาชน/ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว..........................................................
อยู่บ้านเลขที่...............หมู่ที่...........ตรอก/ซอย................................ถนน..............................ตำบล/แขวง..............................
อำเภอ/เขต...................................................จังหวัด.....................................................รหัสไปรษณีย์....................................
โทรศัพท์...........................................โทรสาร..................................................อีเมล...............................................................
ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประจำโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม ดังกล่าวข้างต้น ตามหลักฐาน
การตกลงยินยอมเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานที่แนบท้ายหนังสือนี้

แบบ บพช.๑
๒. ขอรับรองว่า(นาย/นาง/นางสาว).........................................................................................................เป็นผู้ที่มี
คุณสมบัติตามที่กฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติ หน้าที่และจำนวนของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ กำหนดใน
ข้อที่ได้ทำเครื่องหมาย [  ] ไว้เป็นสำคัญ ดังนี้
[ ] ๒.๑ เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และมีประสบการณ์การทำงานในโรงงานหรืออาคาร
อย่างน้อยสามปี โดยมีผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงานตามการรับรองของเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม
[ ] ๒.๒ เป็นผู้ได้รับปริญญาทางวิศวกรรมศาสตร์ หรือทางวิทยาศาสตร์ โดยมีผลงานด้านการอนุรักษ์
พลังงานตามการรับรองของเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม
[ ] ๒.๓ เป็นผู้สำเร็จการฝึกอบรมด้านการอนุรักษ์พลังงานหรือการฝึกอบรมที่มีวัตถุประสงค์คล้ายคลึงกัน
ที่อธิบดีให้ความเห็นชอบ (หมายเลขวุฒิบัตรผ่านการฝึกอบรม.............................................................................................)
[ ] ๒.๔ เป็ น ผู้ ส ำเร็ จ การฝึ กอบรมหลั ก สู ต รผู้ รับ ผิ ด ชอบด้ านพลั งงานอาวุโสหรือ การฝึ ก อบ รมที่ มี
วัตถุประสงค์คล้ายคลึงกันที่อธิบดีให้ความเห็นชอบ (หมายเลขวุฒิบัตรผ่านการฝึกอบรม....................................................)
[ ] ๒.๕ เป็ น ผู้ ที่ ส อบได้ ต ามเกณฑ์ ที่ ก ำหนดจากการจั ด สอบผู้ รับ ผิ ด ชอบด้ านพลั งงาน ซึ่ งจั ด โดย
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (หมายเลขวุฒิบัตรเป็นผู้สอบได้ตามเกณฑ์...............................................)

ข้าพเจ้ารับรองว่าข้อความและหลักฐานทั้งหมดที่แจ้งมานี้ถูกต้องตามความเป็นจริงทุกประการ
ลงชื่อ..............................................................ผู้แจ้ง
(
)
ตำแหน่ง...........................................................
ประทับตรานิติบุคคล

แบบ บพช.๑
หมายเหตุ
๑. การแจ้งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน ผู้แจ้งต้องเป็นเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมหรือเป็นผู้ที่มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
หรือเป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าว โดยมีหนังสือมอบอำนาจเป็นหลักฐานซึ่งสามารถใช้แบบหนังสือมอบอำนาจตามตัวอย่างแนบท้าย
แบบ บพช.๑ หรือจัดทำขึ้นใหม่โดยมีสาระสำคัญครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ก็ได้
๒. ให้โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมที่ได้รับอนุมัติจากผู้จำหน่ายพลังงานให้ใช้เครื่องวัดไฟฟ้า หรือให้ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าชุดเดียวหรือหลายชุด
รวมกัน มีขนาดต่ำกว่า ๓,๐๐๐ กิโลวัตต์ห รือ ๓,๕๓๐ กิโลโวลต์แ อมแปร์ หรือใช้พ ลังงานไฟฟ้า พลังงานความร้อนจากไอน้ำ หรือ พลังงาน
สิ้นเปลืองอื่น จากผู้จำหน่ายพลังงาน หรือของตนเองอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างรวมกัน ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ของปี
ที่ผ่านมา มีปริมาณพลังงานทั้งหมดเทียบเท่าพลังงานไฟฟ้าต่ำกว่า ๖๐ ล้านเมกะจูล ต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอย่างน้อย ๑ คน ต้องมี
คุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดตามข้อ ๒ ในกฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติ หน้าที่และจำนวนของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๒
๓. ให้โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมที่ได้รับอนุมัติจากผู้จำหน่ายพลังงานให้ใช้เครื่องวัดไฟฟ้า หรือให้ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าชุดเดียวหรือหลายชุด
รวมกัน มีขนาดตั้งแต่ ๓,๐๐๐ กิโลวัตต์หรือ ๓,๕๓๐ กิโลโวลต์แอมแปร์ขึ้ นไป หรือใช้พลังงานไฟฟ้า พลังงานความร้อนจากไอน้ำ หรือพลังงาน
สิ้นเปลืองอื่น จากผู้จำหน่ายพลังงาน หรือของตนเองอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างรวมกัน ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ถึง วันที่ ๓๑ ธันวาคม ของ
ปีที่ผ่านมา มีปริมาณพลังงานทั้งหมดเทียบเท่าพลังงานไฟฟ้าตั้งแต่ ๖๐ ล้านเมกะจูลขึ้นไป ต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานไม่น้อยกว่า ๒ คน
โดยอย่างน้อยหนึ่งคนต้องเป็นผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโสหรือการฝึกอบรมที่มีวัตถุประสงค์คล้ายคลึงกันที่อธิบดี
ให้ความเห็นชอบตามข้อ ๒.๔ หรือเป็นผู้ที่สอบได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดจากการจัดสอบผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน ซึ่งจัดโดยกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์ พลังงานตามข้อ ๒.๕ สำหรับผู้รับผิดชอบด้านพลังงานที่เหลือต้องมีคุณสมบัติ ตามข้อหนึ่งข้อใดในข้อ ๒ ในกฎกระทรวง
กำหนดคุณสมบัติ หน้าที่และจำนวนของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๒
๔. ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวของผู้แจ้งและรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้แจ้งแต่งตั้งเป็นคนต่างด้าว)
๕. ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวของผู้ถูกแจ้งแต่งตั้งให้เป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน และรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้ถูกแจ้งแต่งตั้งเป็นคนต่างด้าว)
๖. ผู้แจ้งต้องรับรองความถูกต้องของแผนที่แสดงที่ตั้งโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม
๗. แบบ บพช.๑ ใช้สำหรับแจ้งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน ๑ คน/ชุด

เอกสารแนบ บพช.๑

รแนบ แผนที่แสดงที่ตงั้ โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม
ของ...............................................................

ขอรับรองว่า ที่ตั้งของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม ตั้งอยู่ในตามแผนที่นี้จริงทุกประการ
ลงชื่อ...........................................................ผู้แจ้ง
(
)
ตำแหน่ง.........................................................
ประทับตรานิติบุคคล

เอกสารแนบ บพช.๑

หนังสือรับเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน
วันที่..........เดือน......................พ.ศ............
ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว)...........................................................................................................อายุ.................ปี
สัญชาติ.........................หมายเลขประจำตัวประชาชน/ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว..........................................................
อยู่บ้านเลขที่......................หมู่ที่..................ตรอก/ซอย...............................................ถนน..................................................
ตำบล/แขวง.................................................อำเภอ/เขต..............................................จังหวัด...............................................
รหัสไปรษณีย์...........................................โทรศัพท์..................................................โทรสาร..................................................
อีเมล......................................................จบการศึกษาระดับ..........................................................เมื่อ ปี พ.ศ.......................
คณะ...........................................................................สาขาวิชา.............................................................................................
สถาบันการศึกษา...................................................................................................เป็นผู้มีคุณสมบัติสามารถทำงานด้านการ
อนุรักษ์พลังงานตามหลักฐานที่แนบท้ายหนังสือนี้ ได้ตกลงรับเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประจำโรงงานควบคุมหรือ
อาคารควบคุมชื่อ..............................................................ของบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด.......................................................
ตั้งแต่วันที่..............เดือน................................พ.ศ....................เป็นต้นไป
เพื่อเป็นหลักฐานในการรับเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานดังกล่าวข้างต้น จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน
ลงชื่อ....................................................................ผู้ รบั ผิดชอบด้านพลังงาน
(
)
ลงชื่อ....................................................................พยาน
(
)
ลงชื่อ....................................................................พยาน
(
)
หมายเหตุ หลักฐานแนบท้ายหนังสือรับเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน
๑. สำเนาวุฒิบัตรการศึกษาระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.) และรับรองสำเนาถูกต้อง หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงานในโรงงานหรืออาคาร
อย่างน้อย ๓ ปี พร้อมหนังสือรับรองผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงานตามแบบ บพช.๒ หรือ บพช.๓ กรณีมีคุณสมบัติตามข้อ ๒.๑ ในแบบ บพช.๑
๒. สำเนาวุฒิบัตรการศึกษาระดับปริญญาทางวิศวกรรมศาสตร์หรือทางวิทยาศาสตร์ และรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมหนังสือรับรองผลงานด้านการ
อนุรักษ์พลังงานตามแบบ บพช.๒ หรือ บพช.๓ กรณีมีคุณสมบัติตามข้อ ๒.๒ ในแบบ บพช.๑
๓. สำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวของผู้ถูกแจ้งแต่งตั้งให้เป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน และรับรองสำเนาถูกต้อง กรณีเป็นคนต่างด้าว

เอกสารแนบ บพช.๑
ติดอากร
แสตมป์
จำนวน
๓๐.๐๐ บาท

หนังสือมอบอำนาจ
วันที่...........เดือน.......................พ.ศ...........

ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว)....................................................................................อายุ...........ปี สัญชาติ..............
หมายเลขประจำตัวประชาชน/ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว........................................อยูบ่ ้านเลขที่................หมู่ที่...........
ตรอก/ซอย........................ถนน.................................ตำบล/แขวง..............................อำเภอ/เขต.........................................
จังหวัด...............................ในฐานะ...........................ของบริษทั /ห้างหุ้นส่วนจำกัด...............................................................
ตั้งอยู่แลขที่.................หมู่ที่.............ตรอก/ซอย..........................ถนน...............................ตำบล/แขวง................................
อำเภอ/เขต.........................จังหวัด...........................ขอมอบอำนาจให้(นาย/นาง/นางสาว)..................................................
อายุ..........ปี สัญชาติ.................หมายเลขประจำตัวประชาชน/ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว.............................................
อยู่บ้านเลขที่…….............หมู่ที่............ตรอก/ซอย.........................ถนน..................................ตำบล/แขวง............................
อำเภอ/เขต.........................................จังหวัด.................................................................เป็นผู้มีอำนาจดำเนินการดังต่อไปนี้
๑. แจ้งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามแบบ บพช.๑
๒. แจ้งรับรองผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงานตามแบบ บพช.๒ และ/หรือแบบ บพช.๓
ต่อกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ และ
แก้ไขเพิ่มเติม
การใดที่ผู้รับมอบอำนาจกระทำไปภายใต้ขอบข่ายที่ได้รับอำนาจนี้ ข้าพเจ้าขอยอมรับผิดผูกพันเสมือนได้กระทำ
ด้วยตัวเองทุกประการ
เพือ่ เป็นหลักฐานทั้งผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน
ลงชื่อ.......................................................ผู้มอบอำนาจ
(.......................................................)
ลงชื่อ........................................................ผู้รับมอบอำนาจ
(.......................................................)
ลงชื่อ.......................................................พยาน
(........................................................)
ลงชื่อ.......................................................พยาน
(........................................................)
หมายเหตุ
๑. หนังสือมอบอำนาจฉบับนี้ใช้ในกรณีที่เจ้าของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม หรือผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลไม่ได้เป็นผู้แจ้งการแต่งตั้ง
หรือรับรองผลงาน แต่มอบอำนาจให้ผู้อื่นเป็นผู้แจ้งแต่งตั้งหรือรับรองผลงาน
๒. แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวของผูม้ อบอำนาจ โดยเจ้าของหลักฐานเป็นผู้รบั รองสำเนาถูกต้อง
๓. ติดอากรแสตมป์จำนวน ๓๐.๐๐ บาท

